Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Код за ЄДРПОУ: 30115243
3. Місцезнаходження: 03062 Київ, проспект Перемоги 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24.02.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
Прийнято рішення про звільнення від виконання обов'язків Головного бухгалтера Товариства Заступника Головного бухгалтера Товариства Полив'янчук Ірину Іванівну за її заявою з 24 лютого 2015 року. Згоди на  розкриття паспортних даних не надала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 4 місяці та 2 дні. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24.02.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб:
Прийнято рішення про покладення Головою Правління виконання обов'язків Головного бухгалтера Товариства на Заступника Голови Правління Товариства Кульгінську Ірину Олександрівну з 24 лютого 2015 року. Згоди на  розкриття паспортних даних не надала. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу, необмежено.
Протягом своєї діяльності обіймала посади:
- Заступник Голови Правління;
-  виконуюча обов'язки Головного бухгалтера;
-  Головний бухгалтер;
 - Начальник Управління аудиту та фінансової звітності;
 - Заступник головного бухгалтера.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління 							Царук Павло Вікторович
24.02.15


Сообщение о возникновении особой информации (информации об ипотечных ценных бумагах, сертификаты фонда операций с недвижимостью) эмитента
(Для опубликования в официальном печатном издании)

I. Общие сведения

1 Полное наименование эмитента: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС"
2 Код по ЕДРПОУ: 30115243
3 Местоположение: 03062 Киев, проспект Победы 65
4 Междугородный код, телефон и факс: (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
5 Электронный почтовый адрес: tas@tas-insurance.com.ua
6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tas-insurance.com.ua
7 Вид особой информации или информации об ипотечных ценных бумагах, сертификаты фонда операций с недвижимостью: Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента


II. Текст Сообщения

Согласно решению Наблюдательного совета ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВАЯ ГРУППА"ТАС"(протокол заседания Наблюдательного Совета Общества от 24.02.2015 г.) произошли следующие изменения состава должностных лиц:
Принято решение об освобождении от исполнения обязанностей Главного бухгалтера Общества Заместителя Главного бухгалтера Общества Полывянчук Ирину Ивановну по его заявлению с 24 февраля 2015 года. Согласия на раскрытие паспортных данных не предоставила. Срок, в течение которого лицо находилось на должности, составляет 4 месяца и 2 дня. Долей в уставном капитале эмитента не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

Принято решение о возложении Председателем Правления выполнения обязанностей Главного бухгалтера Общества на заместителя Председателя Правления Общества Кульгинськую Ирину Александровну с 24 февраля 2015 года. Согласия на раскрытие паспортных данных не предоставила. Долей в уставном капитале эмитента не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Срок, на который назначено лицо, неограниченно.
На протяжении своей деятельности занимала должности:
- Заместитель Председателя Правления;
- Исполняющая обязанности Главного бухгалтера;
- Главный бухгалтер;
- Начальник Управления аудита и финансовой отчетности;
- Заместитель главного бухгалтера.

III. Подпись

1 Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству.
2 Председатель Правления                                              Царук Павел Викторович
                                                                                              24.02.15

